Afspraken in het Odensehuis met betrekking tot Covid-19
13 mei 2020, laatst aangepast: 16 juli 2020

Uitgangspunt
Algemeen geldende COVID-19 maatregelen voor dagbesteding van het
ministerie van VWS en maatregelen van het RIVM.
Alle aanwezigen
• Alle aanwezigen houden onderling tenminste een afstand van 1,5 meter.
• Alleen mensen die géén klachten hebben die passen bij Covid-19 mogen in
het Odensehuis aanwezig zijn. Die klachten zijn koorts, hoesten,
benauwdheid, ernstige moeheid, spier-gewrichtspijn, braken en/of diarree.
• Alle aanwezigen wassen in ieder geval hun handen met water en zeep
o Bij binnenkomst en voor vertrek.
o Na toiletgang.
o Voor het eten.
o Wanneer ze zichtbaar verontreinigd zijn.
• Hoesten en niezen in de elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
• Geen handen schudden.
• Noodzakelijk lichamelijk contact kan, zoals het naar toilet helpen van een
cliënt. Gebruik dan wegwerphandschoenen en een mondkapje. Na afloop
handen wassen is ook voldoende als er geen mondkapjes beschikbaar zijn.
Deelnemers
• Deelnemers kunnen alleen naar het Odensehuis komen als dat is
afgesproken. Er is geen mogelijkheid zonder afspraak binnen te komen.
• Mantelzorgers of begeleiders/ chauffeurs mogen niet mee naar binnen.
• De deelnemer, mantelzorger/ contactpersoon en/of casemanager maken
samen met het Odensehuis de afweging tussen het risico op besmetting
met Covid-19 en de nadelige gevolgen van het niet kunnen komen naar het
Odensehuis.
• Alleen deelnemers die geen klachten hebben passend bij Covid-19 kunnen
naar het Odensehuis komen.

Pagina 1 van 3

•
•

Als een huisgenoot (gezinslid) van de deelnemer verschijnselen van Covid19 heeft dan blijft de deelnemer thuis, ook als die geen klachten heeft.
Bij alleen verkoudheidsklachten van een huisgenoot van de deelnemer,
mag de deelnemer wel deelnemen.

Begeleiders (vrijwilligers, medewerkers, stagiaires, vakdocenten)
• Begeleiders blijven bij klachten passend bij het Covid-19 thuis.
• Begeleiders blijven ook thuis als een huisgenoot verschijnselen van Covid-19
heeft.
• Begeleiders blijven bij koorts thuis totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn.
• Begeleiders houden zich ook buiten het Odensehuis aan het richtlijnen van
het RIVM.
Reiniging en hygiëne
• Iedereen gebruikt papieren handdoeken.
• Schoonmaken met wegwerpmaterialen of schoonmaakmaterialen die op
60˚C gewassen worden.
• Meerdere keren per dag reinigen:
o handcontactpunten (kranen, deurklinken, stoelleuningen,
armleuningen, lichtknopjes, trapleuningen).
o contactoppervlakten (tafelbladen en keukenbladen).
• Einde van de dag reinigen
o Materiaal dat is gebruikt door deelnemers
Binnenkomst
• Eén begeleider van het Odensehuis loopt een deelnemer die gebracht wordt
tegemoet.
• De mantelzorger/ chauffeur die de deelnemer brengt, komt niet mee naar
binnen.
• De deelnemer wordt gevraagd zelf zijn/ haar jas op te hangen (naamkaartjes
hangen al aan de kleerhangers).
• De deelnemer wordt gevraagd eerst de handen wassen met water en zeep
of alcohol.
• Begeleiding neemt plaats op de stoelen aan kopse kant van de tafels.
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Inrichting
• De zithoek in de huiskamer is zo ingericht dat er 1,5 meter afstand is tussen
de zitplaatsen.
• Drie blokken tafels. Tafels zijn tegen elkaar geschoven zodat de breedte en
lengte 1,5 meter is.
• Stoelen staan op anderhalve meter van elkaar. (check met anderhalve
meter linialen).
Aantal aanwezigen
Het maximum aantal aanwezigen per ruimte is als volgt:
Woonkamer: 25 personen.
Bibliotheek: 4 personen.
Muziekkamer: 6 personen.
Kunstkamer: 6 personen.
Keuken: 12 personen.
Eten en drinken
• Eén vaste persoon verzorgt de koffie en thee en komt in de koffiehoek.
• Boterhammen worden gesmeerd voor de lunch of ter plaatse aan iedere
tafel. De persoon die smeert wast de handen eerst met water en zeep.
• De lunch wordt in de huiskamer gegeten.
Vervoer/halen en brengen
• Als het Odensehuis zelf iemand vervoert, gebeurt dat met een mondkapje of
zijn schermen geplaatst tussen de personen in de auto.
• Deelnemers wassen voor het vervoer de handen met water en zeep.
• Als een deelnemer hulp nodig heeft bij het in- en uitstappen worden
handschoenen en een mondkapje gebruikt.
• Mocht een deelnemer klachten ontwikkelen tijdens het verblijf op het
Odensehuis, dan wordt de contactpersoon gebeld met de vraag om
deelnemers op te halen. Bij klachten van hoesten, verkoudheid en dergelijke
ontvangt de deelnemer een chirurgisch mondneusmasker om te gebruiken
tijdens vervoer.
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